Regulamin Konkursu Fotograficznego
pn. „Moja okolica wiosną” organizowanego pod patronatem Burmistrza Miasta Tuszyna
I. Organizatorzy:
1. Miejski Ośrodek Kultury w Tuszynie, mieszczący się przy ul. Noworzgowskiej 20A,
95-080 Tuszyn, dalej jako MOK w Tuszynie;
2. Stowarzyszenie „Kocham Tuszyn”;
3. Koło Fotograficzne Blenda – Tuszyn, działające w strukturach MOK w Tuszynie.
II. Cele konkursu:
1. Rozwijanie zainteresowań, wrażliwości estetycznej oraz umiejętności z zakresu
fotografowania.
2. Popularyzacja i upowszechnianie fotografii jako dziedziny sztuki.
3. Wyłonienie talentów fotograficznych i zachęcanie zdolnych osób do podnoszenia
swoich umiejętności.
III. Zasady uczestnictwa:
1.
2.
3.
4.

Konkurs przeznaczony jest dla mieszkańców miasta i gminy Tuszyn.
Konkurs ma charakter indywidualny.
Jeden uczestnik konkursu może dostarczyć max. 5 zdjęć.
Prace konkursowe należy dostarczyć w postaci materiału zapisanego na dysku CD lub
na innym nośniku cyfrowym. Przesłane nośniki nie będą odsyłane pocztą.
5. Regulamin konkursu i kartę zgłoszeniową można pobrać:
- w sekretariacie MOK w Tuszynie, ul. Noworzgowska 20A, w godz. 9.00 – 16.00 pn.pt.;
- w filii MBP w Tuszynie Lesie, ul. Prusa 7, w godz. pracy biblioteki;
- na stronie www.moktuszyn.pl
6. Zestaw zgłoszeniowy zawierający wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszeniową (zał. Nr
1), wraz ze zgodami potrzebnymi do realizacji konkursu (zał. Nr. 2) oraz zabezpieczony przed
uszkodzeniem nośnik cyfrowy w zamkniętej kopercie, opatrzonej hasłem uczestnika z
dopiskiem „Konkurs fotograficzny” należy dostarczyć osobiście bądź pocztą na adres: Miejski
Ośrodek Kultury w Tuszynie, ul. Noworzgowska 20A, 95-080 Tuszyn. Decyduje data wpływu
do MOK w Tuszynie.
IV. Przebieg konkursu:
1. Konkurs zostaje ogłoszony z dniem 22.04.2019 r.
2. Termin dostarczania prac upływa z dniem 14.06.2019 r.
3. Oceny zgłoszonych prac oraz zakwalifikowania ich do pokonkursowej prezentacji
dokona jury wytypowane przez organizatorów. Decyzja Jury jest ostateczna i nie
podlega weryfikacji. Jury zastrzega sobie prawo do nie wyłonienia zwycięzcy, jak i
prawo do przyznania miejsc ex quo.
4. Prace nie spełniające regulaminowych postanowień nie będą oceniane.
5. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy MOK w Tuszynie oraz członkowie
Jury.
6. Konkurs nie ma kategorii wiekowych.

V. Wyniki i nagrody:
1. Zostaną przyznane 3 nagrody główne ( za I, II i III m-ce) oraz dwa wyróżnienia
( nagrody rzeczowe)
2. Dodatkową nagrodą dla laureatów konkursu będzie miesięczny bezpłatny udział w
zajęciach fotograficznych Klubu - BLENDA Tuszyn, w MOK w Tuszynie przy ul.
Noworzgowskiej 20A, które odbywają się w każdy roboczy wtorek, w godz. 17.0020.00.
3. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie o rozstrzygnięciu konkursu i
zaproszeni na uroczyste rozdanie nagród i dyplomów.
4. Nagrodzone prace zostaną wydrukowane i udostępnione na wystawie
pokonkursowej w Miejskim Ośrodku Kultury w Tuszynie.
VI. Prawa organizatorów i uczestników:
1. MOK w Tuszynie zastrzega sobie prawo do wykorzystania prac konkursowych na
swojej stronie internetowej, w wystawach pokonkursowych, w mediach i portalach
społecznościowych.
2. Fotografie nie mogą naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw
autorskich ani dóbr osobistych.
3. MOK w Tuszynie nie zwraca zdjęć biorących udział w konkursie i prac
zdyskwalifikowanych.
4. Jury zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie prac o niskiej jakości
technicznej.
5. Wraz ze zdjęciami należy dołączyć podpisane oświadczenie i klauzulę (załącznik nr 2)
dotyczy wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku.

